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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ønsket en 
risikovurdering og fastlæggelse af vejledende aktionsgrænser for pyrrolizidinalkaloider i foder for hhv. 
heste og kvæg.  
 

Besvarelse 

Baggrund 

Pyrrolizidinalkaloider (PAer) er en gruppe af sekundære metaboliter, som findes naturligt i planter, som 
hører til familien kurvblomst-familien (Asteraceae), herunder eng-brandbæger (Senecio jacobaea), 
almindelig brandbæger (Senecio vulgaris), vår-brandbæger (Senecio vernalis), følfod (Tussilago farfara), 
rublad-familien (Boraginaceae) herunder kulsukker/læge-kulsukker (Symphytum officinale) og hjulkrone 
(Borago officinalis), samt familien Fabaceae. PAer er en bred gruppe af stoffer, som udgør mere end 600 
forskellige kemiske strukturer og findes i mere end 6000 plantearter (1-3). Det er blevet estimeret, at PAer 
findes i 2-3 % af alle blomstrende planter (4-6). Koncentrationen af PAer varierer imellem forskellige 
plantearter, samt imellem forskellige plantedele med den højeste koncentration i plantefrø og blomster, 
hvorimod koncentrationen aftager fra bladene mod roden (2, 4). Udover variationen i selve planten, 
varierer koncentrationen af PAer med årstider, plantens udviklingsstadie samt regionale og geografiske 
forhold (3). De fleste planter producerer forskellige typer af PAer med varierende koncentration mellem 
0,001 og 5 % (2). På trods af at der findes mange kemiske strukturer af PAer, er det hovedsageligt 1,2-
umættede PAer og deres metabolitter, N-oxider, som er toksiske (6).  
Den toksiske effekt af eng-brandbæger for græssende dyr har længe været kendt. Rapporter fra 1700- 
og 1800-tallet peger på, at både produktionsdyr og heste er døde af Senecioarter i Europa, USA og 
Australien (6). Normalt vil dyrene per instinkt undgå at spise PA-indeholdende planter, men har intet valg i 
tilfælde af tørke, overgræsning eller når PA-indeholdende planter er blevet blandet sammen med hø 
eller tilskudsfoder (2). Der er generelt enighed i litteraturen om, at PAer hovedsageligt skader lever, både 
under akut (24-48 timer) og kronisk (måneder) indtag, og at der er forskel på hvor skadeligt PAer virker på 
de forskellige dyr. Får, kaniner og geder er kendt for at være mere modstandsdygtige overfor PAer end 
tilfældet er for heste, fjerkræ og kvæg (2, 3). Metabolisering af PAer er blevet studeret i får, grise, heste og 
kvæg, og metabolitter af PAer er blev fundet i forskellige organer herunder lever, lunger, hjertet, nyrer og 
hjernen samt kropsvæsker som blod, urin, galde og mælk (3). Der er blev rapporteret mange forskellige 
symptomer på PA-forgiftning af både klinisk og observationsmæssige karakter. Kliniske tegn på 
forgiftning er forbundet med leverskader og akkumulering af toksiner i blodet, som forårsager 
hjerneskader (3). Observationsmæssige tegn på forgiftning er typisk vægttab, tvangsmæssig 
cirkelvandring, lammelse og død (3). 
 

Diskussion 

I 2001 udgav Australian - New Zealand Food Authority (ANZFA) en rapport om PAer I fødevarer (ANZFA, 
2001). I deres vurdering var PAer toksiske for mennesker, hvilket resulterede i at mennesker udviklede he-
patic veno-acclusive disease (HVOD). For at belyse sammenhæng mellem dosis og effekt af PAer blev 
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der udført dyreforsøg med rotter og mus. Ud fra denne sammenhæg blev der identificeret de kritiske ef-
fekter som optræder ved den laveste eksponering. Ud fra disse forsøg blev no-observed-advers-effect 
level (NOEAL) sat til 10 µg/kg kropsvægt per dag. Ved at anvende en usikkerhedsfaktor på 10 for artrela-
terede forskelle konkluderede ANZFA, at det foreløbige acceptable indtag (provisional tolerable daily in-
take, PTDI) for mennsker er 1 µg/kg kropsvægt (2, 7)   
 
I 2005 udgav Dutch National Institute for Public Health and the Enviroment (RIVM) en rapport om PAer 
med TDI på 0,1 µg/kg kropsvægt ved at anvende en usikkerhedsfaktor på 100 til ANZFAs NOEAL værdi 
på 10 µg/kg kropsvægt per dag (2, 8).  
 
I 2007 anbefalede German Federal Institute of Risk Assessment (BfR) at TDI var så lav så muligt da både 
leverskader og kræftfremkaldende effekter ikke kan udelukkes. I 2011 anbefalede BfR, at indtag af PAer 
ikke overstiger 0,007 µg 1,2-umættede PAer/kg kropsvægt (2, 9). 
 
I 2008 udgav UK Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Enviroment 
(COT) en risikovurdering af PAer i fødevarer. I deres vurdering var COT enig med RIVM i en TDI-grænse på 
0,1 µg riddelline/kg kropsvægt (2, 10). Riddelline er en PAer, som findes i eng-brandbæger og almindelig 
brandbæger og kendt for at være kræftfremkaldende (2). 
 
I 2011 udgav European Food Safety Authority (EFSA) en videnskabelig udtalelse om de risici for folke-
sundheden, der er forbundet med forekomsten af PAer i fødevarer og foder. Ekspertpanelet konkluderede 
at PAer kan være kræftfremkaldende og satte en Benchmark dose lower confidence limit med 10 % 
(BMDL10) til 70 µg/kg kropsvægt per dag (2).  
 
I 2017 fastsatte EFSAs ekspertpanelet et nyt referencepunkt på 237 µg/kg kropsvægt per dag i forhold til 
kræftfremkaldelsesrisici ved PA-indtag (11).  
 
I 2018 publicerede Equine Veterinary Journal en artikel som omhandlede en risikovurdering for heste i 
forbindelse med forekomsten af PAer i kommercielt fremstillet hestefoder med indhold af lucerne og urter 
(12). Risikovurderingen blev foretaget af Instituttet for Husdyrernæring, Ernæringsmæssige sygdomme og 
diætik, og Instituttet for Farmakologi på Leipzig Universitet i Tyskland. Som grundlag for risikovurdering 
blev der anvendt TDI for PAer som for mennesker (2,7) på 1 µg/kg kropsvægt per dag og blev beregnet 
som: 
Gennemsnitsvægt på hest, 600 kg: 1 µg PAer/kg kropsvægt per dag x 600 kg = 600 µg PAer per dag. An-
tager man, at heste spiser 6.6 kg foderkoncentrate per dag, dvs. 600 µg/6.6 kg = 90,1 µg/kg. 
Risikovurderingens konklusion var, at kontaminering med PAer i hestefoder ikke måtte overstige 90 
µg/kg. I samme studie blev der målt på 28 forskellige PAer i 48 forskellige slags hestefoder, hvor koncen-

trationen af PAer blev beregnet til at variere mellem 1 til 1306 µg/kg. Det blev fundet, at 43 % af prøverne 
indeholdt højere koncentrationer af PAer end den anbefalede risikovurdering på 90 µg/kg (12). En be-
grænsningen ved denne risikovurdering er, at den ikke er baseret på dyreforsøg, men tager udgangs-
punkt i ANZFAs TDI på 1 µg/kg (2,7).  
 
I 2020 udgav FAO/WHO expert committee on food additives (JECFA) en omfattende rapport angående 
PAer i fødevarer, hvori en del in vivo studier med heste og kvæg/køer også blev beskrevet (3). I et in vivo 
studie med et år gamle heste (2-3 heste per behandling) blev urten lægehundetunge tilsat foder med 
PA-koncentrationer på henholdsvis 0, 5 og 15 mg/kg kropsvægt per dag. Hestene blev slagtet efter 252 
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dage. Resultater fra forsøget viste, at hestene som fik den lave dosis (5 mg/kg kropsvægt per dag) havde 
milde til moderate symptomer på forgiftning, hvorimod høj-dosis gruppen (15 mg/kg kropsvægt per dag) 
havde mange alvorlige symptomer på forgiftning (3, 13). I et andet studie med otte ponyer i alder fra et til 
seks år, hvor ponyerne indtog engbrandbæger med PA-koncentrationer mellem 77-243 mg/kg 
kropsvægt, døde fire ponyerne efter 22 uge og resterende fire døde efter 58 uge (14). Forfatterne 
forsklarede, at den tidsforskel på, hvornår ponyerne døde, kan skyldes varierende grader af resistents mod 
PAer i ponyer (14). I en undersøgelse fra England, blev diarré  rapporteret hos 4 ud af 13 heste, der alle 
havde haft adgang til den samme batch med hø. Ved kemisk analyser af høet blev der fundet klare 
beviser for kontaminering med engbrandbæger og med en koncentration af PAer i høet på 10 mg/kg 
(10.000 µg/kg) (2). I forsøg med kalve som blev fodret med 0,38 g/kg kropsvægt af tørrede 
brandbægerblade, svarende til 0,6-1 mg PAer/kg kropsvægt per dag, blev der registreret alvorlige 
leverskader hos kalvene (2, 15). Der er ud over ovenstående, indberettet forgiftningstilfælde hos heste og 
kvæg, hvor man har haft en mistanke om forgiftning pga. PAer, men hvor niveauet af PA’er ikke er målt 
(3).  
 

 

 

Konklussion 

I løbet af de sidste 20 år, er der blevet publiceret forskellige grænseværdier for indtag af PAer, 
hovedsagelig for mennesker og meget få vurderet i forhold til produktionsdyr og heste. Baseret på den 
foreliggende litteratur, er det derfor kun mulig at komme med indikative værdier for hvornår indholdet af 
PAer i foder til heste og kvæg kan anses for sundhedsskadelige. 

- Baseret på en risikovurderingen på Leipzig Universitet i Tyskland er der imidlertid meget der tyder 
på, at koncentrationer af PAer < 90 µg/kg foder ikke farlige for heste og kvæg, men at der ved 
koncentrationer af PAer >90 µg/kg kan opstå sundhedsmæssige komplikationer såsom 
leverskader på længere sigt. 

- Fra en undersøgelse af hø fodret til heste i England og decideret in vivo forsøg med heste og 
kvæg er der en klar sammenhæng mellem høje koncentrationer af PAer >10.000 µg/kg og 
symptomer på forgiftning. 

- Kontaminering med PAer i hø, wrap, græsensilage og tilskudfoder til heste og kvæg kan 
nedsættes ved gode dyrknings- og høstmetoder. 

Ved gennemgang af litteraturen er der ikke fundet hverken observationelle studier eller deciderede 
forsøg med kvæg og heste dækkende lavere koncentration af PAer end <10.000 µg/kg og hvor 
concentrationen af PAer er opgivet. Fra den risikovurdering der er foretaget af Leipzig Universitet, ser det 
imidlertid ud som om, at der kan være sundhedsmæssige komplikationer allerede ved PA 
koncentrationer på >90 µg/kg. Ud fra et forsigtighedsprincip kan det derfor anbefales at der ved PA 
koncentrationer >90 µg/kg iværksættes tiltag ved dyrkning og høst, der sikrer en lav kontaminering med 
PAer, og at der på fodervirksomheder implementeres analytisk kontrol for forkomsten af PAer.  
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